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H
vað skyldu margir vita
hvar Móhálsadalur
er? Dalurinn sá ligg-
ur um fólkvang
flestra sveitarfélaga á

suðvesturhorni landsins sem heitir
Reykjanesfólkvangur. Nú eru á
borði stjórnar fólkvangsins, tillögur
til umsagnar um lagningu háspennu-
lína þvers og kruss um fólkvanginn
m.a. um Móhálsadal. Þar um liggur
sk. Djúpavatnsleið þvert yfir
Reykjanesskagann og gefur þá til-
finningu að allt þéttbýli sé víðs fjarri
og ósnortin náttúra tekin við. Og ör-
nefnin lýsa fjölbreytileikanum eins
og Fjallið eina, Norðlingaháls, Hrú-
tagjá, Mávahlíðar, Fíflavallafjall,
Hofmannaflöt, Lækjarvellir, Djúpa-
vatn, Ketilsstígur, Hattur og Hetta,
Krókamýri og Vigdísarvellir og loks
er komið að Latsfjalli og Lat við Suð-
urstrandarveg. Þessi kennileiti hafa
vísað veginn í 1.100 ár og gera enn.

Háspennulínur í 
Reykjanesfólkvangi

Í og við Reykjanesfólkvang hefur
Hitaveita Suðurnesja sótt um leyfi
fyrir tilraunaborunum til að virkja
jarðvarmann, ef hann reynist næg-
ur. Þegar hefur verið borað við
Trölladyngju við Sog, skammt aust-
ur af Keili með tilheyrandi jarðraski
á einkar viðkvæmu svæði. Boranir
eru að hefjast við Sandfell sunnan
Selsvalla og vestan Núpshlíðarháls á
svæði fjarri öllum vegum og slóðum
og síðan kemur röðin að Seltúni í
Krýsuvík, einum kunnasta ferða-
mannastað á Reykjanesskaganum.
Kannski verður Brennisteinsfjöllum
hlíft (nafngjafi Jónas Hallgrímsson),
en þar hafa Orkuveita Reykjavíkur
og Landsvirkjun óskað eftir að bora. 

Í þetta svæði á að sækja orku til að
hægt verði að byggja álver í Helgu-
vík og nú stendur stjórn Reykjanes-
fólkvangs uppi með kvölina og völina
og háspennulínurnar.

Ef af verður mun verða byggð ný
háspennulína – loftlína til Suð-
urnesja út frá Hafnarfirði og um
miðju Reykjanesskagans. Sú lína
mun blasa við þegar ekið er suður á
Höskuldarvelli og í nánd Keilis.
Einnig ef farið er á Selsvelli sunnan
Trölladyngju, en þar er eitt mesta
gróðurlendi á öllum Reykjanesskag-
anum og eitt sinn heimkynni hrein-
dýra. Tillaga er gerð um jarðstreng
frá Seltúni og yfir Sveifluháls hjá
svokölluðum Ketilsstíg og áfram yfir
Móhálsadal og Núpshlíðarháls að
Trölladyngju. Annar kostur er að
leggja streng frá Seltúni með Suður-
strandarvegi allt til Svartsengis.

Einnig er boðið upp á jarðstreng
þvert yfir Sveifluháls, Móhálsadal og
Núpshlíðarháls að Sandfelli.

Leggja þarf vegaslóða til að koma
strengjunum fyrir og augljóslega
mun fylgja þeim mikil rask, einkum í
hraununum. Ekki er talið gerlegt að
leggja háspennulínuna út á Suð-
urnes með viðkomu í Trölladyngju
og Sandfelli í jörð sökum tæknierf-
iðleika og kostnaðar. Hér eru engir

kostir góðir og reyndar hver öðrum
verri, hugsi menn eitthvað um um-
hverfið og ósnortna náttúru þessa
svæðis.

Umhverfisslys í Krýsuvík 1949
Haustið 1949 flutti Sigurður Þór-

arinsson, jarðfræðingur tímamóta-
erindi sem síðar var flutt í útvarpið
og vakti þjóðarathygli, en þar talaði
Sigurður fyrir setningu löggjafar um
náttúruvernd. Dæmið sem fyllti
mælinn var umgengni við sprengi-
gíginn Grænavatn í Krýsuvík, en
brennisteinssambönd gefa vatninu
sérkennilegan grænan lit og þar
hafa fundist sjaldgæfir gabbró hnyð-
lingar. Meðal þeirra sem heyrðu
málflutning Sigurðar var Eysteinn
Jónsson sem þá var mennta-
málaráðherra og fékk hann Sigurð
til að undirbúa fyrstu löggjöf um
náttúruvernd á Íslandi.

Í erindi Sigurðar sagði hann m.a.

eftirfarandi:
,,Þetta litla vatn er óefað meðal

merkustu náttúrufyrirbrigða í sinni
röð, og þar sem það liggur í sér-
kennilegu umhverfi, við þjóðveg, og
ekki nema klukkutíma keyrslu frá
höfuðstaðnum, kemur vart sá út-
lendur jarðfræðingur til landsins, að
ekki sé keyrt með hann um Krýsu-
víkurveg og honum sýnt Græna-
vatn.“ Síðan segir: 

,,En nú er á einu ári búið að for-
djarfa svo þetta fallega og merkilega
náttúrufyrirbæri, að hér eftir mun
maður blygðast sín fyrir að sýna það
nokkrum útlendingi.“

Síðan lýsir Sigurður fram-
kvæmdum Hafnarfjarðarbæjar á
staðnum og segir svo:

,,En þessum turnum og fjósi hefur
verið valinn undarlegur staður,
frammi á norðvesturbakka Græna-
vatns. Nú er búið að fara um stórt
svæði með jarðýtum alveg fram á

bakka vatnsins. Með þessu umróti
og hinum háu votheysturnum er búið
að gjörbreyta svip vatnsins og svipta
svæðið þeirri sérkennilegu auðn-
arstemningu, er þar ríkti áður.“ Og
enn segir Sigðurður: 

,,Svo virðist, sem nú eigi að fara að
nota Grænavatn sem eins konar
ruslatunnu. Þar er búið að hella
hlassi af glerbrotum og drasli niður
yfir suðurbakka vatnsins, svo að
blasir við vegfarendum langt að“.
Loks segir Sigurður í þessu magn-
aða erindi: 

,,Hefði hér verið komin á nátt-
úruverndarlöggjöf, hefði líklega ver-
ið hægt að bjarga Grænavatni frá
fordjörfun án þess að ,,nýsköpun“
Hafnarfjarðar í Krýsuvík hefði á
nokkurn hátt beðið tjón af“.

Fólkvangur í niðurníðslu
Hvernig er svo ástandið við

Grænavatn í dag, nærri 60 árum síð-
ar? Því er fljótsvarað – lítið breytt.
,,Nýsköpunarbyggingarnar“ að
hruni komnar, girðingarræksni ligg-
ur ofan í Grænavatn og ekki hefur
komist í verk að gera brúklegan
göngustíg kringum vatnið. 

Satt að segja er þetta lýsandi fyrir

umgengnina í öllum Reykjanesfólkv-
angi og kannski á Reykjanesskag-
anum öllum. Hann er eins og einskis
manns land þar sem allt er leyfilegt.
Vélhjóla- og jeppamenn hafa sína
hentisemi. Gapandi malarnámur
bjóða fólk velkomið í fólkvanginn.
Gróðurinn á undanhaldi og rusl fyllir
lautir og gjótur. 

Kannski vita fæstir að þeir séu
komnir í fólkvang og þá tekur virð-
ingarleysið við. Eina byggingin sem
sannarlega stendur undir nafni er
litla kirkjan í Krýsuvík, en göngu-
skálinn á Lækjarvöllum í Móháls-
adal var skotinn í tætlur.

Er þá nema létt verk fyrir ýtur,
gröfur, bori og önnur stórvirk tæki
að klæða landið borholum, stöðv-
arhúsum, háspennulínum, gufurör-
um, vegum og öðrum mannvirkjum
fyrir álið í Helguvík eða eitthvað
annað? Kannski er líka öllum sama?

Landvernd og eldfjallagarður
Á sumardögum 2006 settu sam-

tökin Landvernd fram hugmyndir
sínar um framtíðarsýn á Reykjanes-
skaganum. Kjarninn í þeim hug-
myndum var eldfjallagarður og fólk-
vangur er næði yfir svæðið frá
Þingvallavatni út á Reykjanestá og
að Eldey. 

Stoðir eldfjallagarðsins yrðu fjór-
ar: náttúruvernd, útivist, ferðaþjón-
usta og jarðvarmavinnsla og nýting
jarðefna. Á Reykjanesskaganum eru
ósnortin víðerni eins og Brenni-
steinsfjöll og friðlýst svæði s.s.
Reykjanesfólkvangur, Blá-
fjallafólkvangur o.fl. Þá eru verð-
mætar menningarminjar við hvert
fótmál og má þar nefna: Selvog, Her-
dísarvík, Krýsuvík, Húshólma og
Selatanga. Í þessum menning-
arminjum er ekki síst skráð atvinnu-
saga okkar til sjós og lands í gegnum
aldirnar.

Merkilegust er þó jarðfræðin með
úthafshrygg á þurru landi og plötu-
skilin milli Evrópu og Ameríku, þar
sem landið stækkar um 2 cm á ári
hverju. Segja má að Reykjanesskag-
inn sé eins og opin bók í landsköpun,
sem gerir þetta svæði eitt hið áhuga-
verðasta í heiminum fyrir jarðvís-
indamenn jafnt sem allan almenning.

Orkuvinnslan á Reykjanesskag-
anum fram til þessa hefur annars
vegar verið bundin við austasta hluta
skagans á Hengilssvæðinu og á
Hellisheiði og hins vegar vestast á
Reykjanesi og í Svartsengi.

Í tillögum Landverndar er lögð
áhersla á þessi svæði sem áfram-
haldandi orkuvinnslusvæði m.a. með 

Hefur þú komið í Móhálsadal?

Úr gögnum Landsnets.

Reykjanes Horft til suðurs á flugi fyrir ofan Sveifluháls. Ein af hugmyndum Landsnets um orkuflutninga er jarðstrengur frá Seltúni, sem er hverasvæðið
lengst til vinstri á myndinni, yfir í Trölladyngju austan við Keili. Þeirri famkvæmd myndi fylgja vegagerð yfir Sveifluháls, Móhálsadal og Núpshlíðarháls. 

Fyrirhugað er að bora
á Reykjanesskaga í leit
að jarðvarma. Verði af
framkvæmdum og ál-
ver rísi í Helguvík
munu háspennulínur
verða strengdar í loft-
línu til Suðurnesja frá
Hafnarfirði með til-
heyrandi raski. Reynir
Ingibjartsson skrifar
um baráttuna um
Reykjanesskagann.

» Í þetta svæði á að sækja orku til að hægt verði
að byggja álver í Helguvík og nú stendur stjórn

Reykjanesfólkvangs uppi með kvölina og völina og
háspennulínurnar.

Ljósmynd/Ellert Grétarsson

Austurengjahver Í Krýsuvíkurlandi er ósnortið hverasvæði sem fáir vita um. Hitaveita Suðurnesja hefur uppi
áform um rannsóknaboranir sem kunna að ógna þessari náttúruperlu. Í baksýn má sjá Sveifluháls. 
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djúpborunum, en önnur svæði verði
frekar vernduð og nýtt fyrir útivist
og ferðaþjónustu.

Þá er bent á að í og við Reykjanes-
skagann búa um 200 þúsund manns
og vaxandi þörf er fyrir fjölbreytt
útivistarland í nágrenninu. Um
Keflavíkurflugvöll fari svo flestir
þeir ferðamenn, sem koma til lands-
ins og innan áratugar verða þeir lík-
lega orðnir um milljón talsins, enda
fjölgar þeim um og yfir 10% á ári
hverju. Miklar samgöngubætur eru
að verða á Reykjanesskaganum;
annars vegar með tvöföldun Reykja-
nesbrautar og hins vegar með vænt-
anlegum Suðurstrandarvegi.

Eldfjallagarðar erlendis
Ásta Þorleifsdóttir jarðfræðingur

hefur kynnt sér sérstaklega eld-
fjallagarð á Hawaii, sem stofnaður
var árið 1916. Á árinu 2006 komu um
3.3 milljónir ferðamanna í garðinn
og þeim fjölgar um 10% milli ára. Að
mati Ástu myndi eldfjallagarður á
Reykjanesskaganum hafa margt
framyfir garðinn á Hawaii. Eldfjöll
eru fjölbreyttari og móbergsmynd-
anir gera Reykjanesskagann mjög
sérstakan. Þá liggur Ísland miklu
betur landfræðilega mitt á milli Evr-
ópu og Ameríku, sem ætti að draga
að mikinn fjölda ferðamanna. Í eld-
fjallagarðinum á Hawaii er mikil
áhersla lögð á rannsóknir og
fræðslu. 

Eldfjallagarður á Reykjanesskag-
anum gæti orðið Mekka vísinda-
manna í mörgum greinum og ekki
má gleyma því að ýmsir áhugahópar
um útivist og náttúru s.s. ljósmynd-
arar og fuglaskoðarar, líta á Reykja-
nessvæðið sem einstaklega áhuga-
vert.

Í Mið-Frakklandi er eldfjalla-
miðstöðin Volcania, en þar má finna
20 þúsund ára gömul eldfjöll og fjöl-
marga sprengigíga. Eldfjalla-
miðstöðin sjálf er niðurgrafin með
gígturni og þar má upplifa mörg af

kunnustu eldgosum í heimi og sjá
mammúta berjast við eldgos fyrir 20
þúsund árum. Stefnt er að því að
gera miðstöðina að einum eftirsótt-
asta ferðamannastað í Frakklandi,
en það land sækja heim um 80 millj-
ónir ferðamanna árlega. Skólabörn
sækja sérstaklega til Volcania og
þar er lögð áhersla á gott aðgengi
fyrir fatlaða og aldraða. 

Á Reykjanesskaganum þarf ekki
neinn sýndarveruleika til að sýna
hvernig landið verður til. Gott dæmi
er hið úfna hraun kringum Bláa lón-
ið og sá staður sýnir glöggt, hvaða
tækifæri geta búið á þessu svæði
fyrir ferðamennsku og afþreyingu.

Þríhnúkagígur – 
stærsti hraunhellir í heimi

Þríhnúkar eru skammt frá Blá-
fjallavegi, milli Grindarskarða og
Bláfjalla. Þar er Þríhnúkagígur sem
líklegast er dýpsti hraunhellir í
heimi. Lóðrétt dýpi er 120 metrar og
alls er dýpt hans um 200 m. Árni
Stefánsson, augnlæknir seig fyrstur
manna niður gíginn og hann hefur
sett fram þá hugmynd, að bora inn í
hann og koma þar fyrir útsýnispalli.
Í blaðagrein segir Árni m.a.:

,,Að standa inni í miðjum eldgíg af
þeirri stærðargráðu sem Þríhnúka-
gígur er, er einfaldlega með ólík-
indum. Líklegt er að mikill fjöldi Ís-
lendinga og stór hluti erlendra
ferðamanna muni heimsækja tröll-
aukna gíghvelfinguna. Með nálægð
sinni við Reykjavík er gígurinn inn-
an seilingar. Líklegt er að bæði gíg-
hvelfingin sjálf og það afrek sem
framkvæmdin í raun er, muni hafa
ófyrirséð áhrif á íslenska ferðaþjón-
ustu. Þetta fyrirbæri gæti mögulega
haft meira aðdráttarafl en nokkurt
annað náttúrufyrirbæri á landinu“.

Hinn píramídalagaða Keili þarf
ekki að kynna, en umhverfi hans er
ekki aðgengilegt fyrir ferðafólk. Jó-
hann G. Jóhannsson, myndlistar- og
tónlistarmaður, hefur gert magn- �

Fáðu fréttirnar
sendar í símann þinn

Borgartún 35 • 105 Reykjavík • sími 511 4000 • fax 511 4040 • utflutningsrad@utflutningsrad.is

www.utflutningsrad.is

Útflutningsráð og Euro Info skrifstofan í samstarfi við sendiráð
Íslands í Belgíu halda morgunverðarfund um möguleg viðskipti 
og viðskiptatækifæri í Belgíu. Sérstök áhersla er lögð á Brussel 
og íslenska hátíðin Iceland on the edge verður kynnt.

Framsögumenn eru:

• Vincent V.J. Bovy, 
  ræðismaður Íslands í Belgíu

• Emmanuel de Beughem,
  viðskiptaþróunarstjóri, Invest in Brussels

• Gunnar Bragi Guðmundsson,
  aðstoðarframkvædastjóri, Nýfiskur

• Stefán Haukur Jóhannesson,
  sendiherra Íslands í Belgíu

Fundurinn er opinn öllum en vinsamlegast tilkynnið þátttöku til 
Útflutningsráðs í síma 511 4000 eða með tölvupósti á 
utflutningsrad@utflutningsrad.is.

Fyrirtækjum er boðið að bóka fundi með Emmanuel de Beughem
frá Invest in Brussels á skrifstofu Útflutningsráðs en þeir sem 
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Viðskiptatækifæri
í Belgíu
Brussel, Springboard to Europe

Þriðjudagur 2. október 2007
Hús atvinnulífsins, Borgartúni 35, 6. hæð, 
kl. 08.30-10.00
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Upplýsinga- og tölvusvið

Stafræn ljósmyndun

Kennari: Hrönn Axelsdóttir

Tímasetning: 18 kennslust. námskeið, 
18. og 25. okt. og 1. og 8. nóv., kl. 18-21.

Staðsetning: Iðnskólinn í Reykjavík, tölvuhús, 
stofa 621.

Lýsing: Farið verður yfir grunnatriði 
stafrænna myndavéla, samspil ljósops, hraða 
og ISO og áhrif þess á myndir. Áhrif linsa á 
rýmið. Æfingar verða gerðar í tíma, einnig 
verða heimaverkefni gerð sem eru tengd 
yfirferð. Helstu leiðréttingar í Photoshop.

Nemendur þurfa að eiga eða hafa aðgang að 
stafrænni myndavél sem hefur manual fókus.

Námsefni: Hefti frá kennara með helstu 
upplýsingum um ljósop, hraða, ISO. 
Photoshop, lagfæringar á myndum.

Verð: 19.000 kr.

Python forritun

Kennari: Andri Mar Jónsson, forritari hjá CCP.

Tímasetning: 30 kennslust. námskeið 
kennt lau. 20. okt., 27 okt. og 3. nóv. 
kl. 9–16  alla dagana.

Staðsetning: Iðnskólinn í Reykjavík, 
tölvuhús, stofa 633.

Lýsing: Grunnatriði Python forritunarmálsins 
kynnt og æfð með fjölda verkefna.

Forkröfur: Grunnþekking á einhverju 
forritunarmáli

Námsefni: Frá kennara.

Verð: 30.000 kr.

SKRÁNING Á WWW.IR.IS/NÁMSKEIÐ
UPPLÝSINGAR Í SÍMA 522 6500.

Margmiðlunarskólinn í Reykjavík

Flash vefsíðugerð

Kennari: Guðmundur Jón Guðjónsson.
Kennt tvisvar í viku, 3 tímar í senn.

Tímasetning: 36 kennslust. námskeið, þri- og 
fim.kvöld frá kl. 18–20. Hefst 16. okt.

Staðsetning: Iðnskólinn í Reykjavík, 
tölvuhús, stofa 628

Lýsing: Námskeiðið er fyrir þá sem vilja læra 
að nota Flash forritið til að búa til marg-
miðlunarvefsíður og vefborða.

Forkröfur: Almenn tölvukunnátta.

Markmið:
Að nemendur geti:
• Komið hlutum á hreyfingu 
 „motion tween“
• Breytt litum og formum “shape tween”
• Þekki mun á mismunandi táknum 
 „symbols“
• Unnið með mismunandi gerðir laga 
 „layers“
• Unnið með hnappa “button” 

og virkjað þá
• Sett upp vefsíður í flash 
• Sett hljóð og kvikmyndir á flash vefsíður 

Námsefni: Glósur og sýnidæmi frá kennara.

Verð: 32.000 kr.

Er þrívíddarvinnsla eitthvað fyrir þig?

Kennari: Ari Knörr.

Tímasetning: 22 kennslust. námskeið, þri- og 
fim. kvöld 27. okt. til  8. nóv. kl 18–21.

Staðsetning: Iðnskólinn í Reykjavík, 
Tölvuhús, stofa  637.

Lýsing: Á þessu námskeiði er farið í grunnatriði 
þrívíddarvinnslu:

• Hvernig módel verða til? 
• Hver eru grunnatriði áferða og ljósa? 
• Hvernig á að stilla upp myndavélum? 
• Hvernig verða hreyfimyndir til?
• Hvernig á að keyra út videómyndir 
 af módelum?
• ‘Tips and tricks’ í þrívíddarvinnslu!

Forkröfur: Enskukunnátta, þar sem eitthvað af 
kennsluefninu er á ensku. Kennsla fer fram á 
íslensku.

Námsefni: Námsefni er í fyrirlestraformi, video-
kennsluefni sem og pdf skjölum sem kennari 
veitir aðgang að.

Verð: 24.000 kr.

SKRÁNING Á WWW.IR.IS/NÁMSKEIÐ
UPPLÝSINGAR Í SÍMA 522 6500.
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H
alla H. Hallgríms-
dóttir, aðalbókari á
Reykjalundi, segir að
hún hafi í gegnum
tíðina nýtt sér þjón-

ustu Krabbameinsfélagsins og farið
í reglulegt eftirlit, sem henni finnst
alveg sjálfsagt að gera:

,,Mér finnst að maður skuldi bæði
sjálfum sér og fjölskyldunni það. Ég
tel mig hafa lifað fremur heilsu-
samlegu lífi; ég hef ekki átt við of-
þyngd að etja, aldrei reykt og hef
neytt áfengis í miklu hófi. Það var
vissulega mikið áfall að greinast
með brjóstakrabbamein – maður á
náttúrlega aldrei von á slíkum vátíð-
indum. Þetta fór þannig fram að ég
fór í brjóstamyndatöku og í svokall-
aða ástungu í kjölfarið en þá kom
þetta í ljós. Starfsfólkið á Leitar-
stöðinni var alveg hreint yndislegt

og reyndist mér afskaplega vel á
erfiðum tíma. Til allrar hamingju
reyndist meinið vera á byrjunarstigi
og innan hálfs mánaðar var ég kom-
in í aðgerð. Æxlið var fjarlægt og
eitlar teknir úr holhendinni í leiðinni
eins og var gert þá. 

Sú hætta fylgir eitlatöku að
margar konur fá sogæðabólgu í
kjölfar brottnáms þeirra. Ég gerði
síðan æfingar einmitt til þess að
hindra að slíkt kæmi fyrir. Eitlarnir
pumpa víst vökva út í handlegginn
og æfingarnar fólust meðal annars í
að kreista gúmmíbolta til að halda
vökvaflæðinu eðlilegu.

Það þurfti bara að taka fleyg úr
brjóstinu og í framhaldinu þurfti ég
á geislameðferð að halda en ég
þurfti sem betur fer ekki að fara í
lyfjameðferð sem mér skilst að sé
mjög erfið. Ég var afskaplega fegin

því að þurfa ekki lyfjameðferðina og
fannst ég sleppa mjög vel.“

Reyndi að fara vel með mig
– Hvernig leið þér í geisla-

meðferðinni?
,,Ég varð fyrst og fremst bara

þreytt. Ég tók mér frí frá vinnu og
dagarnir voru á þann veg að ég
lagði mig eftir hádegi og fór síðan
venjulega út að ganga. Ég vildi
leyfa líkamanum að jafna sig í róleg-
heitum, reyndi að fara vel með mig
og einbeita mér að því að byggja lík-
amann upp að nýju. Allt er yfirstíg-
anlegt, að mínu mati.

Það var svo seinna sem ég fór að
spá í kenningar sem mæla gegn
neyslu mjólkurvara sem ég kynnti
mér og fannst skynsamleg speki,
þ.e. varðandi vaxtarhormónin sem
eru í mjólkinni og virðast virka örv-
andi á stækkun æxla. Þau eru einn-
ig, að öllum líkindum, vaxtarhvetj-
andi fyrir frumur í krabbameins-
æxlum. Ég lagði því mjólkurmat
alveg á hilluna en leyfi mér þó stöku
sinnum að borða osta og smjör.

Nú, meðferðin gekk mjög vel og
ég náði ágætis heilsu.

Mér var sagt að nú væri þessu
lokið en þó væri alltaf sá möguleiki
fyrir hendi að ég fengi annað æxli.
Ég hugsaði þó afar lítið út í það,
hélt bara áfram mínu lífi og var

Leitarstöðin var
lífsbjörg mín
Krabbameinsfélagið helgar októbermánuð árvekn-
isátaki um brjóstakrabbamein eins og undanfarin ár.
Af því tilefni heimsótti Hrund Hauksdóttir konu á
besta aldri, Höllu M. Hallgrímsdóttur, sem við reglu-
bundna krabbameinsleit greindist með brjósta-
krabbamein sumarið 1995 og síðan aftur í hinu brjóst-
inu tíu árum síðar.

Halla M. Hallgrímsdóttir „Að greina krabbamein á frumstigi er mjög mikilvægt því þá eru möguleikar á lækningu svo
miklu meiri en ef lengra er komið í ferlinu og þess vegna verður sú þjónusta sem Leitarstöðin býður upp á seint ofmetin.“

aða vídeómynd af umhverfi hans, þar
sem hin ósnortna náttúra með
hraunin í forgrunni, nýtur sín vel.
Myndin er tekin við akstur eftir veg-
inum á Höskuldarvelli og úr flugvél
kringum Keili. Hætt er við að há-
spennulínur í forgrunni, spilli þessari
sýn til Keilis.

Sigurður Þórarinsson 
og Vigdís Finnbogadóttir

Miðju Reykjanesskagans má kalla
í Krýsuvík. Með Suðurstrandarvegi
opnast hringleiðir um skagann, sem
án efa munu njóta mikilla vinsælda.
Þá munu flestir fara um Krýsuvík.
Miðstöð eldfjallagarðs er því best
staðsett í Krýsuvík og þar ætti að
reisa Sigurði Þórarinssyni veglega
styttu.

Við opnun ljósmyndasýningar
Landverndar fyrir skömmu undir
heitinu ,,Augnablik í eldfjallagarði“,
sagði Vigdís Finnbogadóttir, fyrrum
forseti m.a., þegar hún sagði frá und-
irbúningi fyrstu námskeiða fyrir
leiðsögumenn á Íslandi: 

,,Þegar við fórum hér um til að
taka mið af stöðum sem gætu heillað
venjulega ferðalanga, var ferðaþjón-
usta ekki komin á skrið en snerist
mest um að helstu sýnanlegir staðir
væru Þingvellir, Gullfoss og Geysir
og Mývatn fyrir norðan. En Björn
Þorsteinsson (sagnfræðingur) fékk
með sér Sigurð Þórarinsson jarð-
fræðing til að lýsa jarðfræði þessa
magnaða svæðis (Reykjanesskag-
anum) og marga ferðina fórum við
með steinhissa útlendinga (og reynd-
ar Íslendinga) hér víða, innan þess
svæðis sem við Landverndarfólk vilj-
um nú kalla Eldfjallagarðinn. Fyrir
utan þá stórbrotnu náttúru sem hér
er að sjá eru menningarminjar svo
víða og þjóðsögur á hverju strái. Mér
eru ríkar í minni ferðir með Birni um
Ögmundarhraun og upp á Vigdís-
arvelli.“

Aðvaranir Jóns Baldvins
Framundan eru örlagaríkar

ákvarðanir um framtíð Reykjanes-
skagans. Eins konar forleikur voru
kosningarnar í Hafnarfirði um
stækkun álversins í Straumsvík. Úr-
slitin voru mikil viðvörun til þeirra
sem áfram vilja álver í hverri höfn
með tilheyrandi virkjunum og há-
spennulínum. Samt virðist eins og
sumir hafi ekkert lært. Á fundi í
Hafnarfirði fyrir þessar kosningar
sagði Jón Baldvin Hannibalsson,
fyrrum utanríkisráðherra, m.a.: 

,,Ef þið segið já, þá heldur stór-
iðjustefnan áfram með þeim afleið-
ingum, sem við þegar þekkjum. Um-
hverfismat og orkusamningar liggja
þegar fyrir, þótt með fyrirvörum sé.
Ríkið hefur ekki frekara stöðv-
unarvald í þessu máli. Og veikburða
sveitarfélög munu freistast til þess
að fara að fordæmi ykkar án þess að
þjóðin sem slík fái rönd við reist. Af-
leiðingarnar gætu orðið geigvæn-
legar ef við hugsum málið til enda.

Ef þið hins vegar segið nei þýðir
það frestun framkvæmda. Það gefur
fyrirheit um stefnubreytingu í kjöl-
far komandi kosninga. Það vekur
vonir um að stöðva megi feigðar-
flanið svo að þjóðin fái ráðrúm til að
ná áttum, áður en í óefni er komið.“

Sól í Hvalfirði
Á ráðstefnu um eldfjallagarð í

Reykjanesskaga sem haldin var í
Hafnarfirði, skömmu fyrir kosning-

arnar um álverið sagði einn fyrirles-
ara, sr. Gunnar Kristjánsson, pró-
fastur á Reynivöllum, í upphafi
erindis síns: 

,,Samtök um óspillt land í Hval-
firði eða Sól í Hvalfirði var fámennur
hópur baráttuglaðra hugsjónamanna
við Hvalfjörð fyrir áratug. Hugsjónir
þeirra voru varðveisla óspillts lands
en um leið nýting þess í þágu manns-
ins.

Eftir á að hyggja var baráttan
ekki líkleg til sigurs, alþjóðlegt við-
skiptaveldi veifaði peningaseðlum og
sigur þess mátti bóka fyrirfram.
Þegar ljóst var að baráttan var töpuð
mættu forsvarsmenn Sólar í Hval-
firði til guðþjónustu í Reynivalla-
kirkju og héldu síðan út á Hálsnesið
sem gnæfir yfir hina fornu og sögu-
frægu Maríuhöfn, þaðan sem álverið
blasir við sjónum. Þar afhjúpaði
sóknarpresturinn minnisvarða með
áletrun sem allir Íslendingar þekkja:
,,Þar sem jökulinn ber við loft hættir
landið að vera jarðneskt en jörðin
fær hlutdeild í himninum … , þar
ríkir fegurðin ein …““.

Í lokaorðum sínum sagði sr. Gunn-
ar: 

,,Í umræðunni um álver og um-
hverfi er slegið á ýmsa strengi, þar
eru lagðir fram útreikningar og
áætlanir. En þeir sem hafa breytt
sögunni í þessu efni eru ein-
staklingar sem lögðu sjálfa sig að
veði, lífsviðhorf og gildismat“. 

Samtök um eldfjallagarð
Seta í stjórn Reykjanesfólkvangs

veltir ekki stórri þúfu. Þar eru
stjórnarmennirnir fyrst og fremst
fulltrúar sinna sveitarfélaga og
þeirra viðhorfa sem þar ríkja. En
Reykjanesfólkvangur á að vera úti-
vistarsvæði fólksins á höfuðborg-
arsvæðinu og á Suðurnesjum. Fólk-
vangar innan Reykjanesskagans eru
friðlönd – ekki orkuvinnslusvæði og
þessi friðlönd þurfa málsvara á eigin
forsendum. Í mínum huga þurfa öll
sveitarfélögin sem tengjast Reykja-
nesskaganum og ríkisvaldið að móta
heildstæða stefnu um framtíð svæð-
isins. Annars munu hinir sterkustu
ráða för með peninga og vald að leið-
arljósi.

Ég kalla á íbúa þeirra sveitarfé-
laga sem aðild eiga að Reykjanes-
fólkvangi, að hugsa sinn gang. Þetta
eru íbúar Reykjavíkur, Seltjarn-
arness, Kópavogs, Garðabæjar,
Hafnarfjarðar, Grindavíkur og
Reykjanesbæjar. Síðast en ekki síst
skora ég á öll samtök, félög og fyr-
irtæki sem tengjast útivist, nátt-
úruvernd og ferðaþjónustu, að láta í
sér heyra. Sterkast væri ef til yrðu
samtök til að berjast fyrir eld-
fjallagarði á Reykjanesskaganum.
Sú hugmynd gæti klifið hæstu fjöll ef
krafturinn og viljinn væri nægur.

Við þurfum háspennu – ekki há-
spennulínur í Reykjanesfólkvang.

Ljósmynd/Olgeir Andrésson.

Arnarvatn á Sveifluhálsi Ein af hugmyndum Landsnets um orkuflutninga
er jarðstrengur yfir Sveifluháls meðfram Arnarvatni. 

» Fólkvangar innan
Reykjanesskagans

eru friðlönd – ekki orku-
vinnslusvæði og þessi
friðlönd þurfa málsvara
á eigin forsendum.

Höfundur er í stjórn 
Reykjanesfólkvangs.
reyniring@internet.is. 

umhverfi heilsa


